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Notulen Algemene ledenvergadering 2022, 20.05.2022 
Plaats: Café de Sport, Budel Schoot 
Aanwezig leden (inclusief bestuursleden):23  
Aanwezig bestuur: Ruud Soers, Dennis Kissen, Vincent Frenken, Wil van Gastel, Gerard van Kessel, Alex Looymans, Robin Belien 
 

 
Agenda Algemene ledenvergadering 2022: 

1. Goedkeuren notulen vorige ALV  

2. Bestuurlijk/ aanstelling nieuwe bestuursleden (stemmen) 

3. Financiën 2021    

4. Verhoging kosten lidmaatschap   (stemmen) 

5. Wijziging reglement    (stemmen) 

6. Vrijwilligers 

7. Onderhoud (hulp gevraagd vanuit de leden)  

8. Update “Project PAS tussen Peel 1&2”  

9. Vervanging bootsteiger Peel 1  

10. Naleving aanmeren boten/betalen ligplaatsgeld 

11. Afvissen Koelvijver  

12. Vragen rondvraag ALV 2021  

13. Vooruitblik 2021 (ALV 2023): 

• Vervangen Steiger Peel 2                 

• WBTR (Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen) 

• Karper clinic jeugd ism SVL 

• Vriendenkingwedstrijd 

14.  Rondvraag 

1.Goedkeuren notulen vorige ALV 
M.b.t. de notulen van de vorige vergadering (ALV 2021, gehouden op 05.11.2021) zijn er geen 
vragen op opmerkingen. Alle aanwezige leden zijn akkoord. Hiermee zijn de notulen ALV 2021 
goedgekeurd.  
 
2.Bestuurlijk/ aanstelling nieuwe bestuursleden 
Volgens de statuten (1989) moeten jaarlijks tijdens de ALV drie van de zeven bestuursleden 
aftreden, deze mogen zich ook direct weer verkiesbaar stellen. Alle 3 de leden van het dagelijks 
bestuur zijn afgetreden, om zich vervolgens weer verkiesbaar te stellen. Er hebben zich geen 
andere leden verkiesbaar gesteld. De 3 leden van het dagelijks bestuur (Ruud Soers, Dennis 
Kissen, Vincent Frenken) zijn herkozen met 100% (23 voor) van de stemmen. Het bestuur is 
nog opzoek naar versterkingen. Leden mogen zich melden wanneer men geïnteresseerd is of 
meer informatie hierover willen. 
 
3.Financiën 2021 
Er is een toelichting gegeven op de financiën 2021 van de vereniging. Ook heeft er een 
kascontrole plaatsgevonden door Jan Slenders, Raymond Jongsma en Wil van Gastel (laatste 
als reserve) op 09.05.2022. Na akkoord door de kascontroleurs hebben alle aanwezige leden 
het bestuur decharge verleend m.b.t. het financiële beleid over 2021. Voor 2022 hebben 2 
leden zich aangemeld om de kascontrole uit voeren: William van Lieshout en Fredy 
Raemaekers. 
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4.Verhoging kosten lidmaatschap 
Zover bekend zijn de kosten voor een lidmaatschap sinds 2017 niet meer verhoogd. Om te 
zorgen dat de financiële buffer op niveau blijft, en de vereniging in staat zijn in de toekomst voor 
meer werkzaamheden een vergoeding te betalen, is besloten (akkoord na stemming: 18 voor, 
3 tegen, 2 geen stem) om de kosten voor een lidmaatschap (ten minste) te corrigeren voor de 
inflatie: 

• Lidmaatschap:  verhoging van €27.50  naar  €30.00.   
(inclusief afdracht SVN: €50 naar  €52.50 bij automatische incasso)  

• Dag visvergunning: verhoging van €5.00    naar  €6.00. 

• Bootligplaats:   verhoging van €25.00  naar  €27.50. 

• Bootvisvergunning: verhoging van €15.00  naar  €17.00. 
 
5.Wijziging reglement 
De afgelopen jaren is gebleken dat wanneer er op het Ringselven gevist wordt tegen de 
boeienlijn, er niet altijd rekening gehouden wordt met de visveiligheid (bijvoorbeeld: ver van 
hengels afzitten, parallel aan de boeienlijn vissen). Dit resulteert regelmatig in vissen die zich 
vast zwemmen in de takken en er vervolgens met geweld uitgesleurd worden. Om dit te 
voorkomen wil het bestuur in het regelement op gaan nemen dat:  
Wanneer er richting de boeienlijn gevist wordt, hengels nooit onbewaakt achter mogen blijven, 
er nooit evenwijdig aan de boeienlijn gevist mag worden, en de visveiligheid ten aller tijden 
(extra) in acht genomen dient worden. Voor de zekerheid zal er ook nog een tweede boeienlijn, 
ca. 6 meter van de eerste geplaatst worden. Eventueel wordt er ook nog een bordje bij de 
boeienlijn geplaatst. In het geval dat er toch een ongewenste situatie optreed en er niet visveilig 
gevist wordt kan ingegrepen worden. Na stemming is 100% van de aanwezige leden akkoord 
met het voorstel. Het reglement zal hierop aangepast worden. 
 
6.Vrijwilligers 
Het bestuur heeft alle vrijwilligers bedankt. Er is nog steeds een tekort aan vrijwilligers. Hierdoor 
zijn enkele taken binnen de vereniging uitbesteed tegen een kleine onkostenvergoeding (o.a. 
legen prullenbakken). Ook is er voor vrijwilligers een mogelijkheid om km vergoeding te krijgen. 
Wanneer het lastig blijft om voldoende vrijwilligers bij elkaar te krijgen, is het bestuur 
genoodzaakt meer zaken “uit te besteden”. Om dit te bekostigen zullen in de toekomst, de 
lidmaatschapskosten extra gaan stijgen. 
 
7.Onderhoud 
Op zaterdag 20 mei 2022 is een volgende onderhoudsdag gepland. Hier worden de volgende, 
bij voldoende vrijwilligers, zaken aangepakt: repareren visstekken Ringselven (verzakt gras 
etc.), opruimen, start maken invalide visplek, snoeien riet in Peel 1 bij betonnen platen, 
opruimen bij bootsteiger, verwijderen illegale steiger in galigaanveld Peel 2, verstevigen oevers 
Ringselven aan huizenkant aanleggen tweede boeienlijn Ringselven, repareren hekken op de 
bakken (door ABC). 
 
8.Project PAS 
Eind 2021 heeft natuurmonumenten bij Nyrstar aangegeven dat het vergunningstraject te lang 
heeft geduurd en dat daarmee de subsidietermijn verlopen is. Hierdoor is het hele plan 
afgeblazen. Vanwege de slechte staat van de vissteiger op Peel 2, de agenda van de 
steigerbouwer en de start van het broedseizoen en is besloten de vissteiger op Peel 2 begin 
februari 2022 te gaan vervangen; de steigerbouwer zal dan ook 4 nieuwe palen bij het oude 
bruggetje slaan en materiaal leveren voor een nieuw bruggetje zodat dit later door vrijwilligers 
gebouwd kan worden. 
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Een week voor gestart werd met het vervangen van de steiger heeft Nyrstar bericht gekregen 
dat Natuurmonumenten opnieuw subsidie aan gaat vragen voor het “PAS” project. Omdat alle 
materialen al besteld waren is besloten het bruggetje toch te gaan vervangen. 
 
9.Vervanging bootsteiger 1 
Er is een toelichting gegeven over het traject van vervanging van de botensteiger Peel 1 (start 
juni 2020 met het vergunningstraject tot het verlenen van de vergunning op 8 februari 2021), 
alsook de financiële afwikkeling hiervan (inclusief de subsidie van SVL en SVN).  
 
10.Naleving aanmeren boten/betalen ligplaatsgeld 
De afgelopen jaren is gebleken dat een groot aantal ligplaatsen niet op tijd betaald wordt en het 
bestuur herhaaldelijk herinneringen moet rondsturen om ervoor te zorgen dat alle ligplaatsen 
uiteindelijk betaald worden. Dit kost veel te veel tijd; het voornemen is daarom om vanaf 
komend jaar wanneer de ligplaatsen niet binnen de gestelde termijn betaald wordt, de ligplaats 
direct te laten vervallen waarna de boot weggehaald dient te worden of wordt weggehaald. Dit 
zal vooraf duidelijk gecommuniceerd worden.  
Nadat bootvissers herhaaldelijk geïnformeerd te hebben over hoe boten aangemeerd dienen te 
worden om ervoor te zorgen dat de steiger niet/minimaal beschadigd wordt is helaas gebleken 
dat een groot aantal vissers hier niets mee doet en de steiger al flink aan het beschadigen is. 
Ook hierop gaat het bestuur komend jaar strenger handhaven; schade aan de steiger wegens 
onzorgvuldig aanmeren zal leiden tot het vervallen van de ligplaats of een boete. Alleen zo 
kan de steiger in goede staat gehouden worden. Ook dit zal vooraf duidelijk gecommuniceerd 
worden. 
 
11.Afvissen koelvijver 
Nyrstar heet aangegeven de koelvijver in 2021 af te willen laten vissen i.v.m. het stoppen van 
de koelwaterlozing. Dit is in samenwerking met Kooistra B.V. en Nyrstar gerealiseerd in de 
week van 13 t/m 17 december 2021. Met name vanwege de Covid pandemie heeft Nyrstar 
aangegeven onze leden pas na het afvissen te willen informeren, dit met name om drukte op 
het terrein/parkeerplaats te voorkomen. Uiteindelijk zijn er in totaal ca. 130 karpers en 
graskarpers afgevangen, enkele brasems, 10-20 kg voorn en enkele tientallen zeelten en 
snoeken. Per 05-05-2022 zou de koelwatertoevoer definitief gestopt en wordt de waterstand 
monitort, dit lijkt echter toch niet het geval te zijn. E.e.a. zal met Nyrstar besproken worden. 
 
12.Vragen rondvraag ALV 2021 

• Er is via de email, voorafgaand aan de vergadering, een vraag gesteld m.b.t. het beleid 
rondom het gebruik van een voerboot op de ringselvenvijver. Het gebruik van voerboten 
zorgt weleens voor irritatie en frustratie bij leden. Hierover is afgesproken dat dit wordt 
meegenomen in de gedragsregels. 

• Er is een vraag gekomen of het toegestaan is aan de andere kant van de Peel visplekken te 

maken en van daaruit te vissen. In het verleden was dit niet toegestaan en stond dit ook in 

de reglementen, maar dit blijkt niet meer het geval. In het regelement staat “respecteer de 

natuur” mogelijk moet dit in de toekomst meer expliciet vermeld gaan worden. 

• Er is een vraag gesteld m.b.t. het plaatsen van markers (kunststof) in het water, en dat deze, 
ook nadat de visser is gestopt met vissen, de markers laat staan. Er is niet in het reglement 
vermeld dat het plaatsen van markers verboden is; dit is iets wat ook lastig te handhaven zou 
zijn. Er wordt vanuit gegaan dat ieder zijn markers uiteindelijk ook weer opruimt. Een marker 
kan uiteraard alleen dienen om aan te geven waar gevist wordt, niet om een stek te claimen! 

• Er is een vraag gesteld m.b.t. de drukte vooral in de zomer aan de vijver, of een ledenstop 
gerechtvaardigd/benodigd is, ook nu de koelvijver wegvalt als viswater. Het bestuur zal dit 
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verder onderzoeken. Dit is meermaals tijdens bestuursvergaderingen besproken, een 
ledenstop is mogelijk gerechtvaardigd maar heeft een aantal duidelijke nadelen: 
- Geen verkoop van (dag)vergunningen zal onherroepelijk leiden tot meer zwartvissers. 
- Geen instroom van jeugdleden meer. 
-      Winkeliers zijn mogelijk later niet meer bereid vergunningen te gaan verkopen. 

Besloten is om nog even aan te kijken en via de controleursapp de drukte aan de vijver te 
gaan monitoren en dan te besluiten wat te doen. Ook wordt verwacht dat de drukte en het 
ledenaantal af zal nemen nu de Covid maatregelen opgeheven zijn. 

• Er is een vraag gesteld m.b.t. het snoeien van de sloot tussen Peel 1 en 2. Door dit vaker en 

dieper te doen is en blijft de doorgang beter voor boten (2x per jaar?). Nu groeit de sloot 

vaker dicht en is doorgang lastig. Nyrstar is verantwoordelijk voor het snoeien; dit gebeurd 

doorgaans in december. Snoeien tussen 15 maart en 15 augustus is niet toegestaan 

vanwege het (water)vogel broedseizoen. Het extra maaien (van zowel oever als de sloot zelf) 

zou dan eind augustus moeten gebeuren. Het bestuur zal bij Nyrstar informeren of het is 

toegestaan om de sloot (in augustus) een keer extra te maaien; mocht dit toegestaan zijn zal 

er bekeken moeten worden wat de kosten daarvan zijn (sloot is ca. 500 m lang). Dieper 

snoeien mag niet omdat dit zou betekenen dat er in de waterbodem gegraven wordt. Indien 

extra snoeien geen optie is wordt er gevraagd of het mogelijk is ervoor te zorgen dat de sloot 

als eerste gemaaid wordt. 

• Er is een vraag gesteld of het mogelijk is om een vistelling te organiseren op de Peel 1&2. Er 

wordt steeds minder gevangen volgens leden. Tijdens het afvissen van de koelvijver is 

hierover gesproken met de firma Kooistra; zij gaven aan dat een vistelling in de pelen 

mogelijk is, maar dat het vanwege de plantengroei en het formaat lastig is. Er zal op een 

aantal plekken langs de oever gevist worden en op een aantal open plekken. Op basis van 

de vangsten op die plekken wordt dan een afschatting gemaakt van de visstand. De vraag is 

of de resultaten van zo’n onderzoek betrouwbaar zijn; daarnaast is het de vraag wat er met 

deze resultaten gedaan kan worden, aangezien visstand beheer op de pelen niet is 

toegestaan. Het bestuur zal Nyrstar in ieder geval informeren of een dergelijke vistelling 

georganiseerd mag worden, en bij een positief antwoord zal een kostenraming van het de 

kosten gemaakt dienen te worden. Daarna zal bepaald moeten worden of de kosten in 

verhouding staan met wat ermee kunnen bereikt kan worden. 

• Onderstaande vragen zijn direct beantwoord tijden de vergadering: 

• Er is een vraag gesteld m.b.t. het gebruik van elektromotoren op de boten. Dit is niet toegestaan. 

Mochten leden het gebruik hiervan wel bij anderen waarnemen, dan is het verzoek dit te melden bij 

het bestuur. 

• Er is een vraag gesteld of er gevist mag worden op de Bijkerpeel. Hierin is de visplanner (app) 

leidend, waarop staat aangegeven dat het geen viswater van de vereniging is. 

• Het parkeerbeleid rondom het pompenhuisje: vaak worden auto`s geparkeerd tegen de hekken 
aan van de vijver en steiger, hierdoor is de bereikbaarheid niet optimaal en kan een hek ook niet 
meer open. Voorgesteld wordt om een bordje te plaatsen: verboden binnen aantal meter van het 
hek te parkeren.  

• Er is een vraag gesteld m.b.t. de organisatie van viswedstrijden bij de verening. Er zijn op dit 
moment geen vrijwilligers die de wedstrijden willen organiseren. Leden die dit willen doen, kunnen 
zich melden bij het bestuur. 
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13. Vooruitblik 2022 (ALV 2023): 
• Vervangen Steiger Peel 2: Vanwege de planning van de steigerbouwer en het aankomende 

vogelbroedseizoen is de vervanging van de vissteiger al vroeg in 2022 afgerond. De subsidie van 

SVL (€5000) is inmiddels goedgekeurd, de subsidie aanvraag bij SVN (€5000) is nog in 

behandeling. Naast het vervangen van de vissteiger, is ook de oude bootsteiger opgeruimd 

(inclusief 8 gezonken boten). In de ALV van 2023 zal de hele vervanging, inclusief de kosten aan 

bod komen. 

• WBTR (Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen): Onze vereniging moet de statuten 

aanpassen, iets wat op termijn toch al nodig was. Alle wijzigingen moeten voor juli 2026 

doorgevoerd zijn. (Voor een statuten wijziging is een ALV met een opkomst van 70% nodig, of 

twee achtereenvolgende ALV’s waarin hierover gestemd wordt) 

• Sportvisserij Limburg heeft onze vereniging benaderd om samen een karper masterclass voor de 

jeugd te organiseren. Dit alles zou in de zomer plaats moeten gaan vinden, een mogelijke datum 

is 20 juni 2022. Er zal ook gekeken worden of het mogelijk is om een bekende karper visser 

zoals Kevin Diederen van Korda mee te laten werken. Er worden nog vrijwilligers gezocht die 

willen meehelpen organiseren. 

• Vriendenkringwedstrijd: HSV ’t Ringselven is dit jaar weer aan de beurt om jaarlijkse 

vriendenkring wedstrijd te organiseren, deze zal gevist worden op 20 augustus 2022, van 10:00 

tot 16:00 uur (loten om 8:30 uur bij het pomphuis aan de visvijver). Het bestuur zoekt nog 

vrijwilligers om die dag te helpen met het verzorgen van eten/drinken en het “bewaken” van de 

ingangen van het terrein tijdens de pauze. Opgeven kan bij de Secretaris. 

14.Rondvraag 

• Er is een vraag gesteld of het mogelijk is om in het reglement expliciet op te nemen dat het 

niet is toegestaan is met een boot het land tussen de Pelen te bereiken en hier vanaf de kant 

te gaan vissen. Dit heeft in het verleden op de vergunning gestaan. 

• Er is een vraag gesteld of het een mogelijkheid is, nu de koelvijver weg gaat vallen als 

viswater, de fabriekssloot mogelijk kan worden toegevoegd. Dit zal overlegd dienen te 

worden met Nyrstar. 

• Er is een vraag gesteld m.b.t visactiviteiten vanaf de woonhuizen aan de Peel 1. Er is een 

vermoeden dat hier wordt gevist en zonder vergunning, als ook nachtvissen en het gebruik 

van gemotoriseerde bootjes. Wanneer leden ongeoorloofde situaties zien, worden zij 

verzocht dit te melden bij het bestuur. 

• Er is een vraag gesteld of het een idee is een verbod op gevlochten lijn m.b.t. witvis en 

karper vissers. Dit om het risico op beschadigen van de vissen door gevlochten lijn te 

minimaliseren.   

 

Plaats: ……………………………..  Datum: ……..…-…………-…………………... 

  

……………………………  ………………………       ……………………… 

R.J.T. Soers    V.J.A.R Frenken   D.G.H. Kissen 

 

 


